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SPRÁVY KR ObFZ:  

 Oznámenia pre KR: Táto ich od 07.04.2022 do 13.04.2022 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: 

T.F. Komenda od 22.4.2022 do 24.4.2022 - prac. dôv.; - o zruš. obs.: T.F. Komenda na 17.4.2022 - prac. dôv., M. Rapáč na 

17.4.2022 - zdrav. dôv.; - od D: - o zruš. obs.: Š. Miľo na 17.4.2022 - osob. dôv., V. Lisák st. na 17.4.2022 - zdrav. dôv.; - 

o neobs.: V. Lisák st. od 17.4.2022 do ozn. - zdrav. dôv. 

 Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 11.4.2022: Vyš. Remety na výkon rozhodcu O. 

Palinského v stretn. 16.k. VI.L m Veľ. Slemence - Vyš. Remety z 10.4.2022, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť 

pre FK Vyš. Remety sa nevyžaduje. 

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 13.4.2022 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Veľ. Slemence (zo stretn. 16.k. VI.L m Veľ. Slemence - Vyš. Remety z 10.4.2022; situácia z 73´stretnutia sa z videozáznamu 

nedá posúdiť; v 75´stretnutia R nesprávne udelil hráčovi H7 ŽK/ČK. Priestupok nebol vykonaný riskantným spôsobom; KR 

prijala opatrenia; na vedomie DK). 

 Nábor a školenie nových R futbalu vo vybratých dorasteneckých FO-FK v rámci ObFZ MI: KR ho 

z dôvodu nedostatku R plánuje vykonať po telefonickej dohode v niektorých dorasteneckých FO-FK v najbližšom 

období. Presné termíny a miesta školení budú zverejnené v nasledujúcich ÚS. KR aj touto cestou žiada funkcionárov 

FO-FK, aby boli nápomocní pri riešení tejto kritickej situácie a aj sami oslovili hráčov dorasteneckých kategórii, či 

nemajú záujem stať sa rozhodcom futbalu. 

 Upozornenie pre R a D: KR dôrazne upozorňuje R a D, aby v zápisoch o stretnutí a správach D uvádzali štart 

hráčov vo vyššej vekovej kategórii.  

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom 

tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii mužov: - dňa 13.4.2022: Ložín (Patrik Kalok - 4.11.2004). 

Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Nevysielanie rozhlasovej relácie v stretnutí: - VI.L m 16.k. z 10.4.2021 Kusín - Malčice: D - nepripravená 

technika k vysielaniu rozhlasovej relácie, návrh PP 17€ pre Kusín. Do pozornosti DK. 

 Nedostatky v natáčaní videozáznamov: - a) 15.k - 3.4.2022: VII.L m: Bracovce (2. polčas nesprávne nahraté 

video); - b) 16.k z 10.4.2022: VII.L m: Horovce (neúplný 1.polčas ). 

 Nenahranie funkcionárov do systému ISSF: ŠTK upozorňuje FK Tibava na nahratie videotechnika do 

systému ISSF a OŠK Pavlovce n/U B na nahratie vedúceho družstva do systému ISSF. V prípade opakovaných 

nedostatkov ŠTK pristúpi k PP. 

 Neskorý začiatok stretnutia: VII.L m: 16.k z 10.4.2022: Pavlovce n/U B - Porostov (15´z dôvodu 

nepripravenej nominácie domácich v ISSF. PP 7 € pre Pavlovce n/U B). ŠTK ponechala v platnosti výsledok. Do 

pozornosti DK. 

 Uzatvorenie ihriska do konca súťažného ročníka 2021/2022: ŠTK na základe správy D z 10.3.2022 

a pretrvávajúcich nedostatkov vo vybavenosti budovy a ihriska v Kusíne pristupuje k uzatvoreniu ihriska TJ Kusín do 

konca jarnej časti SR 2021/2022 od 13.4.2022. 

 Nahlásenie hracej plochy pre odohranie domácich stretn.: ŠTK dňa 11.4.2022 prostredníctvom ISSF 

obdržala oznámenie od TJ Kusín o odohraní domácich stretnutí v jarnej časti SR 2021/2022 na ihrisku v Úbreži. Z tohto 

dôvodu ŠTK nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia FK Kusín do konca jarnej časti SR 2021/2022 na ihrisku 

v Úbreži. Zraz delegovaných osôb a súpera v Úbreži. Poplatok sa nevyžaduje. 

 Odvolanie voči udelenej PP: ŠTK ho prostredníctvom ISSF dostala dňa 11.4.2022 od FK Malčice. ŠTK ho 

považuje za neopodstatnený v plnom rozsahu a neprijíma žiadne ďalšie opatrenie.  

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia:  
 ● Palín - VI.L m - 17.k. z 17.4.2022: Palín - Hatalov: nový termín - 17.4.2022 o 16:00 h v Palíne. Poplatok do 

ZF za žiadosť 10€ pre Palín. 

 ● Rem. Hámre - VII.L m - 17.k. z 17.4.2022: Rem. Hámre - Zalužice B: nový termín - 17.4.2022 o 16:00 h 

v Rem. Hámroch. Poplatok do ZF za žiadosť 10€ pre Rem. Hámre. 

 Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1. 
 

SPRÁVY DK ObFZ: 

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2021/2022 

hraných v dňoch 9.-10.4.2022: Rozhodnutia DK: 

 - Vylúčený po ČK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 49/1a,2a DP: 

● Ferdinand Kaszonyi (1217444), 10€, Veľ. Slemence, VI.L m, DK podľa čl. 37/2,3 DP ukladá za vylúčenie hráča po 

druhej žltej karte disciplinárnu sankciu pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 

11.04.2022. 

● Ján Macko (1271737), 10€, Tušice - TNV, VI.L m, vylúčený za hrubé nešportové správanie - hrubá urážka R, podľa 

čl. 48/1c DP, DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 2 týždňov, podľa čl. 48/2b DP, od 11.04.2022. 

  



 - DS po 5. ŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 37/5a 

DP: 

● Peter Kanca (1328462), 10€, Krásnovce, VI.L m, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od 11.04.2022. 

● Matúš Mihálik (1166104), 10€, Vyš. Remety, VI.L m, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 11.04.2022. 

 Upustenie od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 38 /1 DP: 
● Michal Záhorčák (1225452), 10€, Vyš. Remety VI.L m, DK na základe šetrenia a odborného stanoviska KR, v zmysle 

DP čl.38/1 upúšťa od uloženia DS za ČK po 2. ŽK, keďže druhá ŽK bola udelená nesprávne, bez určenia primeraných 

ochranných opatrení. 

 Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 03/2022 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 12.04.2022 majú tieto FO a FK: Krásnovce, Ložín, Palín, Rakovec n/O, Vyš. Remety, Zbudza. DK to týmto 

FO a FK zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ. 

 Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto:  - od ŠTK: - za nepripravenie 

požadovanej techniky k stretnutiu: Kusín (17€ - ŠTK: NPTkS - m - 10.4.2022); - za neskorý začiatok stretn.: Pavlovce 

n/U B (7€ - ŠTK: NZS - m - 10.4.2022). Tieto mal tajomník DK zahrnúť do mesačných ZF za 04/2022. 

  Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva 

na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 2). 
 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ dňa 10.4.2022:  
 VI.L m - 16. kolo - nedeľa 10.4.2022 o 15:30 h: Trhovište - Palín (M. Rapáč ako AR1 za Babjaka), Poruba p/V 

- Tušice TNV (Babjak ako AR1 za M. Rapáča) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňa 17.4.2022:  
 VI.L m - 17. kolo - nedeľa 17.4.2022 o 16:00 h: Palín - Hatalov (M. Rapáč ako AR1 zruš.), Malčice - Dúbravka 

(Lisák st. ako D zruš.), Žbince - Rakovec n/O (M. Kurtak - nové obs.) 

  VII.L m - 17. kolo - nedeľa 17.4.2022 o 16:00 h: Iňačovce - Pavlovce n/U B (Kurtak ako R zruš, KR neobs. 

R), Pozdišovce - Pus. Čemerné (Hospodi ako R zruš., KR neobs. R), Topoľany B - Tibava (v Lesnom: Hospodi ako R 

za Babjaka) 

 

SPRÁVY TMK ObFZ: 

 Spolupráca s FO-FK: TMK na svojom zasadnutí dňa 13.4.2022 prerokovala možnosť spolupráce TMK s 

OFK Rakovec nad Ondavou konkrétne s mládežníckymi celkami U11 a U15 s poskytnutím odbornej pomoci pri vedení 

tréningovej činnosti. Tohto zasadnutia sa za OFK Rakovec n/O zúčastnil J. Leško. 

 Projekt podpory talentovanej mládeže U12-U14: V mesiacoch máj a jún pokračuje projekt SFZ – projekt 

podpory talentovanej mládeže U12-U14 a zároveň projekt TCM. Zástupcovia FO-FK ktorí majú záujem pokračovať, 

prípadne zúčastniť sa tohto projektu, môžu kontaktovať predsedu TMK ObFZ J. Vaľka, mobil: 0907 933 269, e-mail: 

jozef.valko.football@gmail.com. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Porada s úspešnými uchádzačmi o dotáciu z projektu Eurá z EURA: Se ObFZ oznamuje Fo-FK: 

Sobranecko, Čičarovce, Malčice, Poruba p/V, že projektové oddelenie SFZ v spolupráci so sekretariátom VsFZ 

uskutoční poradu úspešných žiadateľov o dotáciu z projektu Eurá z EURA dňa 20. apríla 2022 (streda) o 10.00 hod. v 

Sále Bačíkova 321/7 v Košiciach. Projektový manažér SFZ preto žiada úspešných žiadateľov, aby na poradu vyslali 

jedného zástupcu /klub alebo obec/. 

  

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2022: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.4.2022, pričom platby za 

tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 12.4.2022. Do uvedeného termínu ich na účte 

SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Krásnovce, Ložín, Palín, Rakovec n/O, Vyš. Remety, Zbudza. Každý FO a 

FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 12.4.2022), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho 

dňa (od 13.4.2022) zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku 

ObFZ v ISSF s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ 

osobne, písomne alebo e-mailom. Do pozornosti DK. 

   

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 5. riadne zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2022-

2025: Toto sa uskutočnilo v pondelok 11.4.2022. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ a 

zaslal ho v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (RK, DK, KR, ŠTK), ako aj k zverejneniu 

na webovú stránku ObFZ - futbalnet. 

  

        Oblastný futbalový zväz Michalovce 


